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ALGEMEEN 

In het onderhavige wetsontwerp wordt voorgesteld de artikelen 90 tot en 
met 94 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvoraering te wijzigen om 
daarmee tegemoet te komen aan een in de rechtspraktijk levende behoefte 
aan een soepele en doelmatige procesvoering. Het ontwerp beperkt zich tot 
een wijziging van de artikelen in de Zevende Afdeling van Titel 1 van Boek 
1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die betrekking hebben 
op de nietigheid van dagvaardingen. De overige artikelen van deze Zevende 
Afdeling betreffen een ruimere categorie van proceshandelingen, namelijk 
exploiten of akten van rechtspleging. Alleen de voorgestelde wijziging van 
artikel 90 heeft op deze ruimere categorie betrekking. 

De onderhavige voorstellen zijn in grote lijnen ontleend aan een voorstel 
van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 
gedaan aan mijn ambtsvoorganger door de Subcommissie Burgerlijke 
Rechtsvordering van de Staatscommissie voor de Nederlandse Burgerlijke 
Wetgeving (zie bijlage 1). De Subcommissie volgde daarmee ten dele de 
aanbevelingen gedaan in het «Rapport inzake de Versnelling van de Civiele 
Procedure», in 1966 uitgebracht aan de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten en gepubliceerd als 
bijlage bij het Advocatenblad van 15 april 1967, blz. 281-312, voor zover 
betrekking hebbend op vormfouten en verzuimen (blz. 300-302). 

Overeenkomstig de suggestie van de Subcommissie wordt het onderwerp 
van de veroordeling in de kosten van het geding van anderen dan de 
procespartijen (artikelen 17, 58 en 96 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering) niet in dit wetsontwerp nader geregeld. Overeen eventuele 
wijziging van artikel 58 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is 
advies gevraagd aan de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de 
Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Vereniging van 
Gerechtsdeurwaarders. 

De voorgestelde wijzigingen zullen niet zozeer leiden tot een versnelling 
van de civiele procedure. Veeleer wordt beoogd door de invoering van de 
mogelijkheid van het herstel van vormverzuimen in dagvaardingen het 
aantal gevallen te doen verminderen waarin er sprake zal zijn van nietige 
dagvaardingen. Daarnaast bevordert wijziging van de wettelijke regeling 
inzake nietige, niet herstelde dagvaardingen, een soepel verloop van de 
procedure. Al met al dragen de voorstellen bij tot deformalisering van het 
burgerlijk procesrecht. 
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De huidige wet biedt geen mogelijkheid tot verbetering van gebreken in 
dagvaardingen die tot nietigheid van de dagvaarding leiden. De rechter is 
verplicht om, behalve wanneer de gedaagde op de gebrekkige dagvaarding 
verschijnt en een beroep doet op de nietigheid van de dagvaarding, de 
nietigheid van de dagvaarding ui t te spreken. Dit is ook het geval wanneer 
de gedaagde verschijnt na bij verstek te zijn veroordeeld en de nietigheid 
van de dagvaarding inroept (vergelijk HR 17 juni 1927, NJ 1927, blz. 1083). 

De voorstellen bevatten in dit opzicht de volgende wijzigingen: 
1. Herstel van gebreken die tot nietigheid van de dagvaarding leiden, is 

mogelijk door middel van een deurwaardersexploit, uitgebracht voor de 
dienende dag, waarbij de voor dagvaarding voorgeschreven termijn in acht 
moet worden genomen. Zo nodig moet tegen een nieuwe rechtsdag 
worden opgeroepen. 

2. Indien de gedaagde niet verschijnt op de dagvaarding, die een tot 
nietigheid leidend gebrek bevat, hoeft de rechter niet in alle gevallen de 
nietigheid van de dagvaarding uit te spreken. De rechter spreekt de 
nietigheid slechts uit indien aannemelijk is dat de gedaagde niet is versche-
nen ten gevolge van het gebrek in de dagvaarding. In de overige gevallen 
wordt oproeping tegen een nieuwe rechtsdag met aanvulling van het 
verzuim of verbetering van de onregelmatigheid door de rechter bevolen. 

3. Indien de gedaagde bij verstek is veroordeeld, in verzet komt en de 
nietigheid van het exploit inroept, kan de rechter die exceptie verwerpen, 
indien de gedaagde door het gebrek niet in zijn verdediging is benadeeld. 

ARTIKELEN 

Artikel I 

A. Artikel 90 

Voorgesteld wordt om in aansluiting op een gegroeide praktijk, niet 
alleen de nietigheid van exploiten of akten van rechtspleging aan te nemen 
daar waar de nietigheid uitdrukkelijk - expliciet - is voorgeschreven, maar 
ook daar waar dit uit de aard van het gebrek voortvloeit. 

In de jurisprudentie van de Hoge Raad kunnen verschillende voorbeelden 
worden aangewezen, waarin nietigheid werd aangenomen wegens het niet 
in acht nemen van bepaalde van essentieel belang geachte vormen of 
proceshandelingen, ondanks het feit dat de nietigheid niet met zoveel 
woorden in de wet was uitgedrukt. In dit verband kunnen worden genoemd 
HR 21 februari 1913, NJ 1913, blz. 584, 30 maart 1951, NJ 1951, 312 en 27 
februari 1953, NJ 1953,314. 

In de omschrijving van de voorgestelde wijziging wordt aangesloten bij 
de wijziging van artikel 99, eerste lid, onder 1 Wet op de Rechterlijke 
Organisatie bij de wet van 16 mei 1969, Stb. 200. Sinds deze wetswijziging 
heeft de Hoge Raad de mogelijkheid om ook wanneer de nietigheid niet 
uitdrukkelijk aan niet-inachtneming van een vorm is verbonden, maar uit 
haar aard voortvloeit, handelingen, arresten, vonnissen en beschikkingen 
te vernietigen. 

B. Artikel 91 

Dit artikel stemt overeen met het huidige artikel 92, lid 1. De opsomming 
van artikelen waarvan de voorschriften op straffe van nietigheid in acht 
moeten worden genomen, is aangevuld met artikel 9. Er is geen reden om 
dit artikel niet op te nemen in de opsomming van onder andere de mini-
mumtermijnen voor dagvaarding die op straffe van nietigheid in acht 
moeten worden genomen. 

In dit verband kan nog worden gewezen op een uitspraak van de arron-
dissementsrechtbank Rotterdam van 28 juli 1975, NJ 1976,435. De rechtbank 
besliste dat niet-inachtneming van de termijn van artikel 9, eerste lid, 
nietigheid van de dagvaarding meebrengt, hoewel artikel 9 niet wordt 
vermeld in artikel 92. 
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C. Artikel 92 

Artikel 92 opent de mogelijkheid om verzuimen in dagvaardingen die tot 
nietigheid zouden leiden, te herstellen. De mogelijkheid van herstel van 
verzuim werd in beperkte mate door de jurisprudentie reeds toegelaten 
(vgl. HR 16 april 1971, NJ 1971, 304 en HR 27 juni 1975 NJ 1976,99). 

Verzuimen kunnen worden hersteld door middel van een deurwaarders-
exploit dat voor de dienende dag moet zijn uitgebracht. Dit is de dag die is 
aangezegd in de dagvaarding dan wel de bij wijze van anticipatie door de 
verweerder vervroegde dag. 

Een herstelexploit kan ook na het verstrijken van bij voorbeeld een appel-
of cassatietermijn worden uitgebracht, als dat maar voor de dienende dag 
wordt gedaan. Een nieuwe rechtsdag moet worden aangezegd als het 
herstelexploit binnen de termijn van dagvaarding tot aan de oorspronkelijke 
rechtsdag of tot aan de bij wijze van anticipatie door de verweerder 
vervroegde dag, wordt uitgebracht. Door de verweerder kan ook op het 
herstelexploit worden geanticipeerd. 

D. Artikel 93 

Anders dan het huidige artikel 92, tweede lid, voorschrijft, behoeft de 
rechter volgens het voorgestelde artikel 93 niet in alle gevallen de nietigheid 
van de dagvaarding, die lijdt aan een gebrek dat nietigheid meebrengt, uit 
te spreken indien de gedaagde niet verschijnt. De eiser krijgt nog een kans 
het verzuim te herstellen. Dit bevordert het doelmatige verloop van de 
procedure. Indien echter aannemelijk is dat de gedaagde niet is verschenen 
ten gevolge van het gebrek in de dagvaarding, spreekt de rechter de 
nietigheid van de dagvaarding uit. Het is uiteindelijk aan de rechter overge-
laten om dit te beoordelen. 

In het tweede lid is de zinsnede «of dat hij daardoor in zijn verdediging 
wordt benadeeld,» die voorkwam in het voorstel van de Subcommissie 
daaruit niet overgenomen. In dit lid is bepaald dat de rechter de nietigheid 
van de dagvaarding alleen uitspreekt indien aannemelijk is dat de gedaagde 
ten gevolge van het gebrek in de dagvaarding niet is verschenen. Naar 
mijn mening is de gedaagde die niet is verschenen ten gevolge van 
bedoeld gebrek, per definitie in zijn verdediging benadeeld. De geciteerde 
zinsnede voegt dus niets toe aan het criterium dat er een causaal verband 
moet zijn tussen het gebrek en het niet verschijnen. Bovendien wekt zij ten 
onrechte de suggestie dat het denkbaar zou zijn dat een gedaagde weliswaar 
niet ten gevolge van het meerbedoelde gebrek niet is verschenen, maar 
niettemin in zijn verdediging is benadeeld. Om die redenen meen ik dat de 
zinsnede beter achterwege kan blijven. 

E. Artikel 94 

Het voorgestelde artikel 94 verschilt in zoverre van het huidige artikel 94 
dat met verschijning door de gedaagde op de dagvaarding wordt gelijkge-
steld verschijning na bij verstek te zijn veroordeeld. 

Daardoor wordt bereikt dat anders dan de huidige jurisprudentie van de 
Hoge Raad aangeeft, niet automatisch de nietigheid van de dagvaarding 
wordt uitgesproken indien de gedaagde in verzet komt en de nietigheid van 
de dagvaarding inroept (vergelijk het vonnis van de arrondissementsrecht-
bank Haarlem van 29 maart 1983, NJ 1984, 157). De bevordering van een 
doelmatig verloop van de procedure vormt de reden voor deze wijziging. 

Overigens zij opgemerkt dat in de voorstellen het geval dat de gedaagde 
in verzet komt én alsnog de nietigheid van de dagvaarding inroept, zich 
waarschijnlijk niet snel zal voordoen omdat ten eerste herstel van gebreken 
in dagvaardingen voor de rechtsdag mogelijk is en ten tweede het geval 
zich moet voordoen dat de gedaagde niet is verschenen op de dagvaarding 
en de rechter niet is geattendeerd op het gebrek dan wel zelf het gebrek 
niet heeft geconstateerd. 
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Het tweede lid stemt inhoudelijk overeen met het tweede lid van het 
huidige artikel 94. Met de vervanging van de woorden «de aanvulling van 
het verzuim of de verbetering van de onregelmatigheden» door de woorden 
«het herstel van het gebrek» is geen materiële wijziging beoogd. 

De minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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BIJLAGE I STAATSCOMMISSIE VOOR DE NEDERLANDSE BURGERLIJKE WETGEVING 

Subcommissie Burgerlijke Rechtsvordering 

Aan Zijne Excellentie de Minister van Justitie 

Excellentie, 

De Subcommissie Burgerlijke Rechtsvordering van de Staatscommissie 
voor de Nederlandse Burgerlijke Wetgeving heeft een Ontwerp van Wet 
opgesteld, houdende wijziging van enige artikelen van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, vergezeld van een Ontwerp-Toelichting, welke 
stukken zij U als bijlagen bij deze brief aanbiedt. 

Het betreft in hoofdzaak de artikelen 90 tot en met 96 van dat Wetboek, 
die de Zevende Afdeling van Titel I van Boek I vormen met als opschrift 
«Van nietigheid», en die handelen over nietigverklaring van exploiten of 
andere akten van rechtspleging. 

Zoals onder punt 1 van de Algemene Beschouwingen van de Toelichting 
is vermeld, heeft de Subcommissie de studie van dit onderwerp ter hand 
genomen op het voetspoor van hetgeen in het daargenoemde in 1966 
verschenen «Rapport over de versnelling der civiele procedure» onder het 
hoofd «Vormfouten en verzuimen» is uiteengezet. In navolging van die 
uiteenzettingen meende de Subcommissie, dat het gewenst was het aantal 
gevallen, waarin de rechter thans gedwongen wordt de nietigheid der 
dagvaarding uit te spreken, te beperken. In vele van die gevallen wordt 
immers een zodanige nietigverklaring door de goede procesorde geenszins 
vereist, terwijl er ook geen belang van gedaagde dat bescherming verdient, 
mee gemoeid is. Met een betrekkelijk eenvoudige wijziging der genoemde 
artikelen kan dit doel worden bereikt. Voor de inhoud dier wijziging en de 
beweegredenen daartoe veroorlooft de Subcommissie zich U naar de 
bijgaande stukken te verwijzen. 

Voor de Subcommissie was daarbij de wijziging van de artikelen 90 tot 
en met 94 de hoofdzaak en zij zou daarvoor dan ook Uw bijzondere aandacht 
willen vragen. Zij wijst hierop, omdat de Toelichting op de voorgestelde 
wijziging van artikel 58 met gelijktijdige schrapping van de artikelen 96 en 
17 een naar verhouding grote omvang heeft gekregen. De aard der materie 
maakte dit onvermijdelijk: het betreft hier de veroordeling in de kosten van 
het geding van anderen dan de procespartijen, een onderwerp dat, hoewel 
door de tekst van het in de gewijzigde Afdeling voorkomende artikel 96 aan 
de nietigverklaring der dagvaarding gekoppeld, door de wetgever ook 
afzonderlijk kan worden behandeld. Ook dit onderwerp wordt echter 
algemeen voor een verbeterde wettelijke regeling vatbaar geacht, reden 
waarom de Subcommissie in dit verband tegelijkertijd wijzigingsvoorstellen 
heeft gedaan. 

Met gevoelens van de meeste hoogachting, 
W. L. Haardt, Voorzitter der Subcommissie 
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STAATSCOMMISSIE VOOR DE NEDERLANDSE BURGERLIJKE WETGEVING 

Subcommissie Rechtsvordering 

ONTWERP 

Ontwerp van Wet houdende wijziging van enige artikelen van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering 

A. De huidige artikelen 90, 92 en 94Rv. te vervangen door de navolgende 
artikelen 90, 91, 92, 93 en 94 Rv.: 

Artikel 90 

Een exploit of akte van rechtspleging kan slechts nietig verklaard worden, 
indien de wet de nietigheid daarvan uitdrukkelijk heeft voorgeschreven of 
zodanige nietigheid voortvloeit uit de aard van het niet in acht genomen 
voorschrift. 

Artikel 91 

Al hetgeen in de artikelen 1,2, 3,4, 5,7,8, 10, 11, 12, 14, 15 en 16 is 
voorgeschreven, moet op straffe van nietigheid worden in acht genomen. 

Artikel 92 

Dagvaardingen die lijden aan een gebrek dat nietigheid meebrengt, 
kunnen bij deurwaardersexploit, uitgebracht vóór de dienende dag, 
worden verbeterd. 

De voor dagvaarding voorgeschreven termijn moet op straffe van 
nietigheid bij het uitbrengen van het exploit worden in acht genomen. 

Indien dit met het oog op de dag waartegen oorspronkelijk gedagvaard 
was, niet meer mogelijk is, moet tegen een andere rechtsdag worden 
opgeroepen. 

Artikel 93 

Indien de gedaagde niet verschijnt op een dagvaarding waarvan aan de 
rechter blijkt dat zij lijdt aan een gebrek dat nietigheid meebrengt, zal de 
rechter geen verstek tegen hem verlenen. 

Is aannemelijk dat de gedaagde niet is verschenen tengevolge van dat 
gebrek, of dat hij daardoor in zijn verdediging wordt benadeeld, dan zal de 
rechter de nietigheid uitspreken. 

In de overige gevallen zal de rechter een nieuwe dag bepalen en gelasten 
dat de gedaagde tegen die dag zal worden opgeroepen met aanvulling van 
het verzuim of verbetering der onregelmatigheden op kosten van de 
aanlegger. 

Artikel 94 

Indien de gedaagde op de dagvaarding verschijnt, of, na bij verstek te zijn 
veroordeeld, in verzet komt, en in het ene of het andere geval de nietigheid 
van het exploit inroept, kan de rechter die exceptie verwerpen, wanneer het 
verzuim of de overtreding van dien aard wordt bevonden dat de gedaagde 
daardoor in zijn verdediging niet is benadeeld. 

De rechter zal echter in die gevallen, zo daartoe gronden zijn, de aanvulling 
van het verzuim of de verbetering der onregelmatigheden op kosten van de 
aanlegger bevelen. 

B. Artikel 95 (Onbevoegde deurwaarder) blijft onveranderd. 

C. De huidige artikelen 17 en 96 te schrappen en het huidige artikel 58 
Rv. te vervangen door het navolgende artikel 58: 
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Artikel 58 

Indien blijkt dat een partij niet bestaat, of dat zij niet rechtsgeldig in het 
geding is geweest doordat een daartoe niet bevoegde voor haar is opgetreden 
of tot het voeren van het geding opdracht heeft gegeven, zal een veroordeling 
in de kosten, als daartoe aanleiding is, in plaats van ten laste van de partij te 
wier name in rechte is opgetreden, worden uitgesproken ten laste van de 
procureur of gemachtigde dier partij, of van degene die tot het voeren van 
het geding opdracht heeft gegeven, in het eerste geval onverminderd het 
verhaal van die procureur of gemachtigde op zijn opdrachtgever. 

Indien een advocaat, procureur, deurwaarder of gemachtigde grove 
verzuimen heeft begaan in de uitoefening van zijn taak met betrekking tot 
het geding, kan een veroordeling in de kosten, geheel of ten dele, te zijnen 
laste worden uitgesproken in plaats van ten laste van de partij voor welke 
hij is opgetreden, zonder dat hij die kosten op die partij zal mogen verhalen. 
Ook kan de rechter in dat geval bepalen dat de advocaat, procureur, 
deurwaarder of gemachtigde verschotten en salaris niet, of slechts ten 
dele, in rekening mag brengen. 

Tegen een beslissing als in dit artikel bedoeld, kan degene te wiens laste 
zij is uitgesproken, bij verzoekschrift in verzet komen bij de rechter die het 
vonnis waarvan zij deel uitmaakt, heeft gewezen, echter pas als dat vonnis 
voor het overige in kracht van gewijsde is gegaan en uiterlijk één maand 
nadat daarna het in kracht van gewijsde gegane vonnis aan hem is betekend. 
Tenuitvoerlegging van een veroordeling in de kosten als in dit artikel 
bedoeld kan niet plaats hebben voordat de termijn van verzet is verstreken. 

De rechter beschikt onverwijld op het verzoekschrift na de betrokkenen, 
onder wie in ieder geval de verzoeker en de partijen, in de gelegenheid te 
hebben gesteld te worden gehoord. Bij gegrondbevinding van het verzet 
zal de rechter een nieuwe beslissing omtrent de kosten in zijn beschikking 
opnemen. Overigens zijn de bepalingen van de Twaalfde Titel van het 
Eerste Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepas-
sing, met dien verstande dat geen hoger beroep openstaat als de uitspraak 
waartegen verzet is gedaan, deel uitmaakt van een vonnis of arrest in 
hoger beroep gewezen. 
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TOELICHTING 

I. ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

1. Aanleiding tot de voorgestelde wijzigingen 

Reeds eerder heeft de Subcommissie Burgerlijke Rechtsvordering van de 
Staatscommissie voor de Nederlandse Burgerlijke Wetgeving in het «Rapport 
inzake de Versnelling van de Civiele Procedure» (hierna te noemen: «het 
Rapport»), in 1966 uitgebracht aan de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten door een Commissie 
uit die organisaties en gepubliceerd onder andere in het Advocatenblad 
1967, blz. 281-312, aanleiding gevonden bepaalde onderwerpen in studie 
te nemen en dienaangaande de Minister van Justitie van advies te dienen; 
verwezen zij naar haar brief van 10 juni 1970. 

Uit Hoofdstuk III van het Rapport trok het onderwerp «C. Vormfouten en 
verzuimen», blz, 300-302, de aandacht van de Subcommissie. In het 
rapport wordt gesteld dat de regeling van de Zevende Afdeling van Titel I 
van het Eerste Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
- met het opschrift «Van nietigheid» en handelende over nietigverklaring 
van exploiten en andere akten van rechtspleging - onbevredigend is. Het 
Rapport vervolgt: 

«Zowel de spoedige als de reële afdoening van een geschil tussen twee 
partijen zijn gediend met een soepele op herstel van vormfouten en 
verzuimen gerichte voorziening, te meer omdat dergelijke fouten en 
verzuimen veeltijds niet door toedoen van de procespartij zelve maar door 
onachtzaamheid van deurwaarder of raadsman of hun personeel tot stand 
komen. 

Daarbij is op te merken, dat de onbevredigende regeling zich vooral 
manifesteert in twee opzichten: door de thans bestaande onmogelijkheid 
van herstel indien de gedaagde niet verschijnt (artikel 92, tweede lid) en 
door de beperktheid van de gevallen waarin validering mogelijk is, nl. 
alleen daar, waar uitdrukkelijk nietigheid is bedreigd en de situatie van 
artikel 94, eerste lid zich voordoet. Daarnaast echter kunnen fouten en 
verzuimen voorkomen, welke thans tot niet-ontvankelijkheid moeten 
leiden. 

Indien aan de rechter de bevoegdheid toekomt om, met inachtneming 
van de wederzijdse belangen van partijen, het herstel van deze fouten en 
verzuimen te bevelen, kan dit een vlotte en reële procesvoering slechts 
bevorderen.» 

De Subcommissie kan deze zienswijze in grote trekken delen. Zij heeft 
zich beraden, niet alleen over wijzigingen aan te brengen in de artikelen der 
bedoelde Afdeling, de artikelen 90-96 W.v.B. Rv., maar ook over het 
vraagstuk der processuele nietigheden en het herstel van in de procedure 
gemaakte fouten in het algemeen. Het ook op andere plaatsen in het 
Rapport gestelde gaf daar aanleiding toe, evenals het diepgaande artikel 
van Mr. W. H. Heemskerk over «Nietigheid in het burgerlijk procesrecht» in 
R.M./Themis 1971, blz, 307-341. 

Dit beraad heeft de Subcommissie ertoe gebracht zich tot een voorstel tot 
wijziging van de genoemde artikelen te beperken. Een andere gedragslijn 
zou tot grote vertraging hebben geleid en tot de noodzaak van tal van 
wijzigingen op verspreide plaatsen in het Wetboek met gevolgen die soms 
moeilijk waren te overzien. Dit laatste geldt ook voor de invoering van een 
bepaling waarin uitdrukking wordt gegeven aan het wel bepleite beginsel 
«nullité sans grief n'opère rien» (zie Heemskerk, t.a.p. blz. 321). Slechts in 
één opzicht worden door de gedane voorstellen tot wijziging der artikelen 
90-96 W.v.B. Rv. ook andere wetsartikelen beroerd: de voorgestelde 
schrapping van artikel 96 brengt ook die van artikel 17 met zich mee en een 
wijziging van artikel 58, zoals hieronder nader wordt uiteengezet. 
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Met de voorstellen die worden gedaan, wordt in menig opzicht tegemoet 
gekomen aan de bezwaren geuit in het Rapport en in het artikel van Mr. 
Heemskerk. Ook dit zal hieronder nader worden uiteengezet. 

De Subcommissie wil er op wijzen dat het belang van de voorgestelde 
wijzigingen naar haar mening niet in de eerste plaats gelegen is in de 
versnelling van de civiele procedure welke de wijzigingen zullen teweeg-
brengen - al speelt ook deze factor een rol - maar vooral in de invoering 
van de mogelijkheid om de meeste vormverzuimen in dagvaardingen te 
herstellen, ook in gevallen waarin intussen een termijn is verstreken. Als de 
voorgestelde wijzigingen van kracht zijn geworden, zal het in de meeste 
gevallen voor gedaagden niet meer van belang zijn op die vormverzuimen 
een beroep te doen. Aldus zal er ook een eind komen aan de weinig 
productieve arbeid van de raadslieden der partijen en van de rechters, die 
zich thans met die vormverzuimen wel moeten inlaten. 

De Subcommissie is er zich van bewust dat de artikelen 92-94, die de 
voorgestelde wijzigingen inhouden, slechts betrekking hebben op dagvaar-
dingen, terwijl de overige artikelen van de Zevende Afdeling een ruimere 
categorie, namelijk «exploiten of akten van rechtspleging» betreffen. Voor 
die andere exploiten en akten bleek het echter voorshands niet mogelijk 
een algemene regeling voor het herstel van fouten te ontwerpen in die 
gevallen waarin het verstrijken van een termijn een rol speelt. 

In ieder geval zal de onderhavige wetswijziging, naar de Subcommissie 
hoopt, in belangrijke mate bijdragentot de deformalisering van het burgerlijke 
procesrecht. In dit verband zij nog opgemerkt dat ook in Frankrijk (Decreet 
van 20 juli 1972), zij het op enigszins andere wijze, aan de procesrechtelijke 
nietigheden een groot deel van hun belang is ontnomen. In België, bij de 
invoering van het Gerechtelijk Wetboek op 1 januari 1969, is, wederom op 
andere wijze, aan de deformalisering eveneens gewerkt. 

2. Inhoud der voorgestelde wijzigingen 

In de nieuw voorgestelde tekst der artikelen 90-96 komen vier wijzigingen 
naar voren: 

1. Indien de gedaagde niet is verschenen op een dagvaarding die niet 
aan de wettelijke vereisten voldoet, is de rechter niet meer, zoals thans 
ingevolge artikel 92, tweede lid, W.v.B.Rv., in alle gevallen gedwongen de 
nietigheid der dagvaarding uit te spreken. Tenzij aannemelijk is dat de 
gedaagde niet is verschenen ten gevolge van het gebrek in de dagvaarding 
of dat hij door dat gebrek in zijn verdediging is benadeeld, krijgt de eiser 
nog een kans het verzuim te herstellen: zie het voorgestelde artikel 93 
W.v.B.Rv. Met deze beperking der nietigheidssanctie wordt tegemoet 
gekomen aan de bezwaren geuit in het Rapport, blz. 300. 

2. Naast de verschijning van de gedaagde in de procedure ingeleid met 
een niet aan de wettelijke vereisten voldoende dagvaarding kan ook diens 
verschijning als opposant in het door hem ingestelde verzet tegen een in 
die procedure te zijnen nadele uitgesproken verstekvonnis tot gevolg 
hebben dat de nietigheid niet wordt uitgesproken. Ook deze beperking der 
nietigheidssanctie, die de huidige tekst van artikel 94, eerste lid, W.v.B.Rv. 
niet toestaat (HR 17 juni 1927, W. 11697, NJ 1927, blz. 1083), werd reeds 
aanbevolen in het Rapport, blz. 301. 

3. Aan de eiser die vóór de dienende dag bemerkt, dat de door hem 
uitgebrachte dagvaarding niet aan de wettelijke vereisten voldoet, wordt 
een mogelijkheid gegeven zijn verzuim te herstellen: zie het voorgestelde 
artikel 92 W.v.B.Rv. Tot op zekere hoogte ging de rechtspraak van de Hoge 
Raad reeds in deze richting: HR 16 april 1971, NJ 1971 no. 304 (D.J.V.) en 
27 juni 1975, NJ 1976 no. 99 (W.L.H, onder no. 100). 

4. Het huidige artikel 96 W.v.B.Rv., dat een sanctie inhoudt op nietigheid 
of overbodigheid ener dagvaarding of ener andere akte van rechtspleging, 
hierin bestaande dat de rechter de kosten daarvan ten laste zal brengen 
van de procureur of de deurwaarders «die zich zodanige akten veroorloofd 
hebben», is komen te vervallen. 
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Bij haar beraadslagingen over laatstgenoemd artikel heeft de Subconv 
missie ook de artikelen 17 en 58 W.v.B.Rv. betrokken, waarin ongeveer 
dezelfde materie, echter niet in alle opzichten op dezelfe wijze wordt 
geregeld. De drie bepalingen hebben gemeen dat de rechter bepaalde 
personen - artikel 17 noemt de deurwaarder, artikel 96 naast de deurwaarders 
de procureurs, artikel 58 naast deze beiden de advocaten en al diegenen 
aan wie een beheer is toevertrouwd - in een procedure waarin zij geen 
partij zijn, in de kosten kan veroordelen, volgens artikel 96 zelfs móet 
veroordelen, en wel zonder dat er in is voorzien dat de persoon die het 
betreft, vooraf daarover wordt gehoord, en zonder dat tegen zijn veroordeling 
rechtsmiddelen voor hem openstaan. De rechtspraak past de bepalingen 
toe in dier voege dat de veroordeling ook ambtshalve kan worden uitge-
sproken en dat zij ook kan omvatten de kosten gevallen aan de zijde van de 
eigen cliënt van de deurwaarder, procureur enz. Dit laatste geldt tevens 
voor de geleden schade die in alle drie bepalingen wordt genoemd. 

De Subcommissie heeft, gezien de bezwaren in de literatuur tegen de 
inhoud der drie bepalingen naar voren gebracht (naast de handboeken 
moeten hier vooral worden genoemd: W. L. Haardt, De veroordeling in de 
kosten van het burgerlijk geding, 1945, blz. 70-89 en 212-213, en M. 
Teekens, de Gerechtsdeurwaarder, 1973, blz. 96-101), allereerst overwogen 
niet alleen artikel 96, maar ook de artikelen 17 en 58 te schrappen en aldus 
iedere sanctie in de vorm van een veroordeling in de kosten van een 
andere dan de partijen in het geding te laten vervallen. Zwaar woog daarbij 
vooral het boven reeds aangestipte argument der geheel ontbrekende 
rechtsbescherming van degene die veroordeeld wordt, waarbij zelfs de 
vraag is gesteld of een veroordeling van iemand die daarover vooraf niet 
wordt gehoord en die geen partij is in het geding, niet in strijd is met 
artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden. Fouten van de genoemde personen in 
een procedure raken dikwijls slechts de verhouding tussen hen en de 
procespartij voor welke zij optreden; hun aansprakelijkheid voor die fouten 
zou beter ter sprake kunnen komen in een afzonderlijke vordering dier 
procespartij of bij de toepassing van het tuchtrecht waaraan de genoemde 
personen zijn onderworpen. 

Bij nadere overweging bleken echter ook aan de algehele schrapping der 
in de drie artikelen vervatte sanctie bezwaren te kleven. Aan artikel 58 
pleegt de rechter de bevoegdheid te ontlenen een veroordeling in de 
kosten uit te spreken ten laste van diegenen die optreden voor niet bestaande 
personen of ten laste van personen die opdracht tot procederen hebben 
gegeven in een kwaliteit die zij niet blijken te bezitten. Als voorbeelden uit 
de rechtspraak kunnen genoemd worden, van het eerste, het optreden van 
een procureur voor een niet bestaande vennootschap (Hof Arnhem, 24 juni 
1924, NJ 1925, blz. 454 en Hof Amsterdam, 1 december 1954, NJ 1955, no. 
446) en, van het tweede, een procesopdracht gegeven door een niet 
bevoegde vertegenwoordiger van een N.V. (HR 29 januari 1943, NJ 1943, 
no. 198 en 24 juni 1949, NJ 1949, no. 749). Handhaving van de mogelijkheid 
in zulk een geval de procureur, of als duidelijk blijkt wie dat was, de 
onbevoegde opdrachtgever in de kosten der tegenpartij te veroordelen is 
wenselijk, omdat anders die tegenpartij haar kosten niet vergoed zou 
krijgen; de in het ongelijk gestelde partij bleek immers niet rechtsgeldig in 
het geding te zijn geweest, zodat op haar geen verhaal kan zijn. Uitkomst 
van deze overwegingen is het eerste lid van het nieuw-voorgestelde artikel 
58, geformuleerd in overeenstemming met de praktijk zoals die zich heeft 
ontwikkeld en instemming heeft gevonden. 

Ook in andere gevallen kon echter naar de uiteindelijke mening der 
Subcommissie de sanctie van een veroordeling van een ander dan de 
procespartij niet worden gemist. De door de fouten van haar advocaat, 
procureur, deurwaarder of gemachtigde gedupeerde partij is dikwijls niet 
deskundig genoeg om de gemaakte fout te onderkennen; de betrokken 
advocaat enz. zal niet altijd de openhartigheid opbrengen om haar 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18484, nrs. 1-3 12 



duidelijk te maken welk nadeel hij haar door zijn fout heeft berokkend. Tot 
een afzonderlijke vordering tot schadevergoeding of tot een tuchtrechtelijke 
behandeling van het verzuim zal het daarom veelal niet komen. Ook als de 
gedupeerde partij zich wel bewust is van wat er aan de hand is geweest, 
zullen die oplossingen dikwijs niet aantrekkelijk voor haar zijn. Evenwel is 
het de rechter in de procedure waarin de fout werd gemaakt, die de fout 
onderkent en meestal in staat is de nadelige gevolgen ervan voor de 
procespartij te beoordelen. Handhaving van de sanctie biedt dan het 
voordeel dat de fout aan het daglicht wordt gebracht en de nadelige 
gevolgen voor de gedupeerde reeds dadelijk op eenvoudige wijze althans 
ten dele worden afgewenteld op degene die ze veroorzaakte. 

De Subcommissie heeft daarom uiteindelijk voor een oplossing gekozen 
waarbij de veroordeling van de genoemde personen in de kosten «uit 
eigen beurs» is gehandhaafd, echter met tegemoetkoming, zoveel mogelijk, 
aan de tegen de huidige regeling aangevoerde bezwaren. 

Allereerst is de materie ondergebracht in één enkele bepaling, en wel in 
artikel 58, als aanvulling op het reeds genoemde eerste lid, in de leden 2, 3 
en 4. Daar, bij de bepalingen over de veroordeling in de kosten, hoort de 
materie thuis: de artikelen 17 en 96 kunnen dan vervallen. 

Voorts is uitdrukkelijk een strengere voorwaarde gesteld dan in de 
huidige bepalingen voorkomt: er moet sprake zijn van «grove verzuimen»: 
niet elke kunstfout die tot aansprakelijkheid zou kunnen leiden, is onder-
worpen aan de gehandhaafde sanctie. Anderzijds moet niet alleen aan 
vormfouten worden gedacht, maar ook aan materiële fouten zoals het 
instellen van een vordering, waarvoor de wettelijke vereisten niet aanwezig 
zijn. Overigens mag verwacht worden dat de rechter hier behoedzaam te 
werk gaat, reeds hierom, omdat niet altijd voor hem duidelijk kan zijn wie 
de fout gemaakt heeft (bij voorbeeld de procureur of de advocaat of de 
deurwaarder) en in hoeverre de procespartij zelve medeschuld heeft aan de 
gemaakt fout. 

Niet meer genoemd is de vergoeding van schade: onverlet blijft uiteraard 
de mogelijkheid daartoe een afzonderlijke vordering in te stellen, evenals 
de indiening van een klacht bij de tuchtrechter. Duidelijker dan in de 
huidige bepalingen wordt tot uitdrukking gebracht dat de veroordeling van 
de advocaat enz. in de kosten gevolgen kan hebben zowel voor de verhouding 
met de eigen cliënt als voor hun beider verhouding met de wederpartij. 
Verwezen zij voor een en ander naar het nieuw-voorgestelde lid 2. 

Bovenal is echter getracht tegemoet te komen aan het bezwaar van de 
thans ontbrekende rechtsbescherming van de veroordeelde persoon. 
Daarbij moest een oplossing worden gevonden waarbij de procedure waarin 
de sanctie wordt uitgesproken, zo min mogelijk wordt belast door een 
aangelegenheid waar de wederpartij meestal geheel buiten staat. Mede om 
die reden is afgezien van het vooraf horen van de betrokken persoon 
vóórdat het vonnis gewezen wordt. De zaak is dan meestal al in staat van 
wijzen; uitstel van de uitspraak is bezwaarlijk evenals het onvermijdelijk 
met het inlassen van het verhoor gepaard gaande oplichten van de sluier 
over wat de rechter in zijn vonnis van plan is. Gekozen is voor de invoering 
van een rechtsmiddel achteraf, en wel van een verzet, aanhangig te maken 
in een verzoekschriftprocedure voor de rechter die het vonnis wees, 
zodanig geregeld dat de procedure in de hoofdzaak, ook als die in hogere 
instantie(s) wordt voortgezet, er geen hinder van ondervindt. Wordt in die 
hoofdzaak het vonnis waarin een veroordeling als hier bedoeld is uitgespro-
ken, vernietigd, dan kan het rechtsmiddel achterwege blijven. Vandaar dat 
gewacht moet worden totdat dat vonnis voor het overige in kracht van 
gewijsde is gegaan. In verband daarmede is de betekening aan de veroor-
deelde voorgeschreven om de verzetstermijn te laten ingaan. Het rechts-
middel van verzet is gekozen om de behandeling voor dezelfde rechter als 
die welke de uitspraak deed, te doen geschieden, maar thans met kennis 
van de argumenten die de betrokkene, ware hij tevens gehoord, te berde 
had kunnen brengen. Betreft het een door de President in kort geding 
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gewezen vonnis, dan zal men zich tot deze moeten wenden en niet tot de 
Arrondissementsrechtbank: de uitzonderingsbepaling van artikel 294 
W.v.B.Rv. geldt hier niet. De verzoekschriftprocedure heeft het voordeel 
van een snelle, eenvoudige, betrekkelijk vormloze behandeling, in raadka-
mer, en de figuur van een verzet in zulk een procedure als iemand ten 
onrechte aanvankelijk niet is gehoord, is in ons procesrecht niet onbekend: 
zie de artikelen 910, lid 3, 932, lid 1, 933, lid 1, 941, lid 1,974 en 981 Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering. Als de rechter het verzet gegrond bevindt, 
zal de aanvankelijke uitspraak over de kosten wijziging moeten ondergaan, 
in dier voege dat hetzij toch de in het ongelijk gestelde partij zelve in de 
kosten wordt veroordeeld, hetzij een andere derde, bijvoorbeeld in de 
plaats van de procureur de onbevoegde opdrachtgever of omgekeerd. In 
lid 4 van artikel 58 is voorzien van de rechter behalve de verzoeker en de 
procespartijen ook die andere derde als «betrokkene» met het oog op zijn 
beschikking moet horen. 

Ter verdere verbetering der rechtsbescherming is door toepasselijkver-
klaring van de artikelen 429a e.v. W.v.B.Rv. ook de mogelijkheid van hoger 
beroep en cassatie van de door de rechter op het verzet te geven beschikking 
geopend; zijn de kosten ten laste gebracht van een «andere derde» als 
boven bedoeld, dan heeft ook deze als «belanghebbende» deze mogelijkheid. 

Uit praktische overwegingen is geen hoger beroep toegekend als het 
verzet is gericht tegen een reeds in hoger beroep gegeven uitspraak. 

Verwezen zij naar de nieuw-voorgestelde leden 3 en 4 van artikel 58. 

II. ARTIKELSGEWiJZE TOELICHTING 

A. Artikel 90 

De huidige tekst, die de rechter niet toestaat een exploit of andere akte 
van rechtspleging nietig te verklaren «indien de wet de nietigheid van 
dezelve niet uitdrukkelijk bevolen heeft», is te eng en in strijd met de 
praktijk (vgl. HR 30 maart 1951, NJ 1951 nr. 312 en de daarbij behorende 
conclusie van Dr. A. G. Eggens). De uitbreiding in de nieuwe tekst voorgesteld 
(«of zodanige nietigheid voortvloeit uit de aard van het niet in acht genomen 
voorschrift») is mede ingegeven door de bewoordingen van art. 99 R.O. en 
werd, ongeveer in deze vorm, ook reeds voorgesteld door Mr. Heemskerk, 
t.a.p., blz. 338. 

Artikel 91 

De tekst is gelijk aan het huidige eerste lid van artikel 92. 

Artikel 92 

Verwezen zij naar hetgeen in de Algemene Beschouwingen onder 2, sub 
3° werd uiteengezet. 

Artikel 93 

De betekenis der wijzigingen die dit artikel inhoudt tegenover het huidige 
tweede lid van artikel 92 is in de Algemene Beschouwingen onder 2, sub 1°, 
uiteengezet. 

Artikel 94 

De betekenis der toevoeging in het eerste lid («of na bij verstek te zijn 
veroordeeld, in verzet komt») werd in de Algemene Beschouwingen onder 
2, sub 2°, reeds uiteengezet. De huidige slotwoorden van dit lid («en alzoo 
geen belang heeft zich van de nietigheid te bedienen») kunnen beter 
vervallen: dat belang zal er meestal wel zijn, maar verdient geen bescherming 
als de gedaagde niet in zijn verdediging is benadeeld. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18484, nrs. 1-3 14 



B. Artikel 95 

Een noodzaak tot wijziging van dit artikel werd niet aanwezig geacht. 

C. Artkel 58 

De schrapping der artikelen 17 en 96 en de wijziging als voorgesteld van 
artikel 58 werden reeds uitvoerig toegelicht in de Algemene Beschouwingen 
onder 2, sub 4°. 
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